
للاوا ؟ الشججرط جججواب لنعرف التذكير من حصل ماذا ققلا ننننلا ((  قنننلا إإ رر ني قط قت
رم لك رن إب إئ رم قل لهاوا قل قت رم قتتن لك نتن قم لج رر قتن تطيججروا أنهججم منهججم حصججل ) فالججذي) قل

اا الجججواب فيكججون الليججم والعججذاب بججالرجم ؟ بمججاذا توعدوا وأنهم مطابقجج
أمجا ، الليجم والعجذاب بجالرجم توعجدتم تطيرتجم ذكرتجم أئجن أي للمذكور

أي وهججو التوبيججخ بججه والمججراد الستفهام محل : وهو قال سبق فقد الكفر
عليججه ينصججب الججذي هججو يعنججي السججتفهام محل المحذوف الشرط جواب

النكججار إنمججا إنكججار فيججه وليججس ثججابت التججذكير لن التججذكير ل السججتفهام
الستفهام محل فهو الرسل على واعتدائهم بهم بالتطير ؟  بماذا والتوبيخ

والسججلم الصججل ة عليججه الرسججل أن يعنججي التوبيججخ ؟ إيججش بججه يججراد الججذي
محججل هججو فهججذا ذكرنججاكم لننججا وتتوعججدون : أتتشججاءمون وقججالوا وبخوهم

محججل أن الظججان يظججن قججد لنججه ذلججك علججى المؤلف نص وإنما الستفهام
(( أئن:  قججوله وهججي السججتفهام لدا ة المواليججة الجملججة هججي الستفهام

الشججرط جججواب هو الستفهام محل أن والواقع ذكرتم إن ) نعم) ذكرتم
 التوبيخ الستفهام أي وهو المذكور الشرط ل

رل (( رم قب لت رن مم قأ راو قن قق لفاو إر رس هجذا ؟ إبطجال وإل انتقجال إضجراب  هذا)) لم
الرسججل يكججذبون بكجونهم عليهججم النكججار مجن انتقلوا يعني انتقال إضراب

قججوم أنهججم وهججو الحقيقججي وصججفهم إلججى بهججم ويتطيججرون ويتوعججدونهم
زيججد : جججاء قلججت فإذا للنتقال ويكون للبطال يكون والضراب مسرفون

فهججذا منكججر هججو بل شك في : زيد قلت وإذ إبطال إضراب فهذا عمرو بل
إل:  تعججالى قوله ومنه انتقال إبطال قب قك ((  قر ندا رم ا لهنن لم رل إة إفنن ي إع قر إخنن ال

رل رم قب كك إف ي له قهلا قش رتن رل إم رم قب قهلا له رتن قن إم لماو هججذه ومنججه]66)[النمل:) قع
: ) وقججوله) مسننرفاون قنناوم أنتننم بننل ذكرتم (( أئن الكريمة الية

: التجاوز ووجه للحد متجاوزون ) أي) (( مسرفاون
ال  ؟ شيء أي على اعتمدوا لنهم دليل وبل بينة بل الرسل كذبوا : أنهم أو

للاوا لهم حجة ليس أمر على ققلا رم قملا ((  لت رن نل قأ مر إإ قش قتنلا قب لل رث ((:  ) وقالوا) إم
قملا قل قو قز لن قأن قم رح نر رن ال ٍءء إم ر ي رن((:  ) وقالوا) قش إإ رم   لت رن نل قأ قن إإ لباو إذ ركن )) قت
. للحد مجاوز إسراف هذا

اا الصججل ة عليهججم الرسججل أن المججر وحقيقججة بالرسججل تطيججروا : أنهججم ثانيجج
الخير اتباعهم في لن تفاؤل محل والسلم

راو  قل قو نن ((  قل قأ ره قر ى قأ لق رل لتناوا ا قم راوا آ قق نت قتنلا قوا رح قت قف رم قل إه ري قل ٍءت قع قكلا قر قن قب إمنن
إء قملا نس إض ال رر ل

ق رن قوا إك قل لباوا قو نذ رم قك له قنلا رذ قخ قأ قمننلا قف لناوا إب قن قكننلا لباو إسنن رك )) قي
ال وليسوا بالرسل تطيروا وهؤلء]96[العراف: . بهم للتطير مح
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اا إلججى دعوتهم عن ينتهوا لم إذا عليهم بالعدوان الرسل توعدوا : أنهم ثالث
: لقوله رسالته وإبلهغهم تعالى الله

رن ((  إئ رم قل لهاوا قل قت رم قتتن لك نتن قم لج رر قتن رم قل لك نتن نس قم قي قل نتنلا قو مب إم قذا مم قعنن إلينن اا)) قأ  إذ
 ؟ وجه من كم من السراف وجه

: .... الطالب
ل أنججه ذلججك وجججه ، العدوان ومن السراف من هذا كل نعم : نعم الشيخ 

ال للنسان يجوز اا يرد أن عق أنهججم شك ل الرسل هؤلء أن مع بينة بل شيئ
لل الله بعث ( ملا ، صدقهم على تدل بآية أتوا مننلا مع أعطلاه إل رساو

بالرسججل تطيرهججم الثججاني العججدوان  ،) عدوان هذا البشر يؤمن مثله
قالوا فيما وصدقوا قالوا الرسل لن هم أعمالهم من التطير أن والحقيقة

لن للحقيقججة قلججب بالرسججل ) فتطيرهججم) معكننم طلائركم (( قلالاوا: 
. هؤلء من التطير أن المر حقيقة
(( الرسججل توعججدوا ؟ إيججش : أنهم الحد ومجاوز ة للسراف الثالث الوجه
رن إئ رم قل لهاوا قل قت رم قتتن لك نتن قم لج رر قتن رم قل لك نتن نس قم قي قل نتنلا قو مب إم قذا مم قع إلي ) . ) قأ

قء:  تعالى الله قال ثم قجلا قو رن ((  قص ى إم رق إة قأ قتن إدي قم رل مل ا لج قع ى قر رس ) هنا) قي
قء((:  قجججال قجننلا رن قو قصنن ى إمنن رق إة قأ قتننن إدي قم رل : قجججال اليجججة أول ) وفجججي) ا

لل لهم (( واضرب القريججة أن علججى يججدل ) وهججذا) القرية أصحلاب مث
اا والمدينة مدينة تسمى قريججة تعججالى اللججه سججماها فمكة قرية تسمى أيض

رن القرى أم وهي يي قأ قك قو رن ((  ٍءة إم قي رر ق ي قق دد إه قش لة قأ ناو رن لق قك إم إت قي رر إت ي قق نل ا
قك رت قج قر رخ رم قأ له قتنلا رك قل ره كما الصغير البلد هي ليست فالقرية]13)[محمد:) قأ

اا يظن القريجة أصججل لن وذلجك المدينججة تكجون القريجة بل الناس من كثير
بلججد ة كانت فإن فيها يجتمعون الناس فإن التجمع وهو القرى من مأخوذ ة

فججي سججميت ذلججك دون كججانت وإن مدينججة الناس عرف في سميت كبير ة
؟ إيججش إل هججو مججا والمدينججة القريججة بيججن والتفريججق قريججة النججاس عججرف

. نعم أي فقط عرفي اصطل ح
بسبب ومعهم لهؤلء ملزم الشؤم أن بينوا الرسل وأن بهم يتشاءموا أي

اا وسبق ذنوبهم وتوعججدهم للرسججل تكججذيبهم عليهم أنكروا الرسل أن أيض
متجججاوزون أي مسججرفون قججوم بأنهم وصفوهم أنهم وسبق بالرجم إياهم
(( قلالاوا:  قججوله إلججى وصججلنا أخذناها ما ، فيها الفوائد أخذنا وأظن للحد

. طيب ؟ كذلك ) أليس) بكم تطيرنلا إنلا
: ..... الطالب
 ؟ الفوائد في إيش إلى وقفنا ، الفوائد ، : الفوائد الشيخ
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: ..... الطالب
. ) قبلها) رجل (( وجلاء ، طيب هذه أخذنا : ما الشيخ

للاوا:  تعالى الله قال ققلا ننلا ((  قنلا إإ رر ني قط رم قت لك رن إب إئ رم قل لهاوا قل قت رم قتتن لك نتن قم لج رر قتن قل

وبينججا فوائججدها أخججذنا  ) أظن) المبين البل غ إل عليتنلا (( ملا:  ) قوله)
البل غ يبلغججوا أن عليهججم يجب وأنه المبين البل غ إل عليهم ليس الرسل أن

للاوا:  تعالى قوله  ، البين ققلا نننلا ((  قنننلا إإ رر ني قط رم قت لكن : أن منهججا ) يسججتفاد) إب
باطلججة دعججو ة هججذه لن بهججم تشججاءموا ، بالرسل تشاءموا المكذبين هؤلء

لم ما عليهم يدعون للرسل المكذبين أن ففيها للرسل مكذب كل يدعيها
اا منهم يكن اا تشويه . وتنفير

اا منها ويستفاد لججم إذا الرسججل توعدوا حيث المكذبين هؤلء : عدوان أيض
الليججم بالعججذاب أو الهل ك إلى المؤدي بالرجم الله إلى الدعو ة عن ينتهوا

.  العدوان هغاية فيه وهذا يرجموهم لم إن
: لقججوله الحق إلى بدعوته وليس بعمله شؤمه النسان : أن فوائدها ومن

) .) معكم طلائركم (( قلالاوا
اا يكججون للرسججل والتكذيب الذنوب : أن فوائدها ومن والبلء للمحججن سججبب

فججي وجججل عججز اللججه سججنة هو ) وهذا) معكم طلائركم (( قلالاوا:  لقوله
. يرجعون لعلهم بالعقوبات يبتليهم تعالى الله أن للرسل المكذبين جميع
(( أئن:  لقجججوله فأعرض ذكر من على : النكار الكريمة الية فوائد ومن

) .) ذكرتم
اا هذا يعد ول بالسياق علم ما حذف : جواز فوائدها ومن الكلم فججي نقصجج

الحججذف يكججون وربما عليه للدللة محذوف هنا الشرط جواب لن وبلهغته
. أبلغ

أنفسججهم علججى مسججرفين كانوا القوم هؤلء : أن الكريمة الية فوائد ومن
بيججان ) وسججبق) مسننرفاون قنناوم أنتم (( بل:  لقوله للحد متجاوزين

.  للحد وتجاوزهم هؤلء إسراف وجه بيان أو معنى
قء:  تعالى الله قال ثم قجلا قو رن ((  قصنن ى إم رق إة قأ قتننن إدي قم رل مل ا لجنن قع ى قر رسنن )) قي

ومتنزلننه بلالرسننل آمننن قد كلان  التنجلار حبيب هاو: "  المؤلف قال
قء(( :  وجل عز  قولهالبلد" بأقص ى قجلا رن قو قصنن ى إم رق إة قأ قتننن إدي قم رل ) أي) ا

الرسججل فيججه الججذي المكججان إلججى جججاء ؟ جججاء مكججان أي مججن أبعججدها مججن
وكثر ة والحضار ة العلم أن الغالب لن المدينة وسط وهو لهم والمكذبون

هججؤلء أن فسججمع المدينججة أبعد في كان الرجل وهذا الوسط في السكان
وجججل عجز والله ، قومه ينصح فجاء آمن قد الله رحمه وكان الرسل كذبوا
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حننبيب إنه: "  يقول والمؤلف معرف هغير نكر ة ) وهو) (( رجل:  يقول
اللججه صلى النبي عن يصح لم والتعيين السم هذا أو الخبر " وهذا التنجلار

اا ولعله وسلم عليه ننكججر أل هججذا مثججل في وموقفنا إسرائيل بني عن متلق
قء ، نثبت ول قجلا قو رن ((  قص ى إم رق إة قأ قتنن إدي قم رل مل ا لجن قع ى قر رسن بججدأ ) وهنججا) قي

الرجججل ذكججر القبطججي قتل حين موسى قصة وفي ذكره قبل مكانه ببيان
قء:  قال هنا ك ، مكانه قبل قجلا قو مل ((  لج رن قر قص ى إم رق إة قأ قتننن إدي قم رل قع ى ا رسنن قي

قل قسنن ى قيلا ققلا نن لماو ققل إإ قم رل قن ا لرو إم قت رأ قك قينن ذكججر وهنججا]20)[القصججص:) إبنن
اا كان الرجل هذا لن وذلك الرجل ذكر قبل المكان أن عليججه فسهل مؤمن

هججذا محبة قو ة على به ليستدل لبعده مكانه فذكر البعيد المكان من يأتي
أحججد يججأتي أن العلججم بججه فالمقصججود ذا ك أمججا ، الشججر ودفججع للخير الرجل
: " ) قججال) (( يسع ى ، مكججانه ذكججر قبججل الرجل وهو بالتي فبدأ بالعلم
لا يشتد " . الرسل القاوم بتكذيب سمع لملا عدو

: ..... الطالب
تفججوته لئل يركججض يشججتد ) يعنججي) (( يسع ى بالهمز عندي أنا : ل الشيخ

:  قال بتكذيبهم سمع حين الفرصة
قل (( إم قيلا ققلا راو لعاوا قق إب نت قن ا إلي قس رر لم رل مفصولة جملة ) هذه) (( قلال )) ا

مقججدر سججؤال عن جواب كأنها العطف حرف بدون أتت أنها أي قبلها عما
قل ((:  قال ؟ جاء حين قال فماذا إم قيلا ققلا راو لعاوا قق إب نت قن ا إلي قس رر لم رل  هنججا)) ا

يججاء منججه حججذفت وقججد مضججاف لنججه بالنججداء منصججوب ) منججادى) (( قاوم
الساكنين لللتقاء أو للتخفيف الياء حذفت ولكن قومي يا وأصلها المتكلم

كججل علججى سججاكنة الوصججل وهمز ة وصل بهمز ة ) مبدوء ة) (( اتبعاوا لن
أيهججا يججا يقججل ) ولججم) المرسننلين اتبعاوا قاوم (( يلا:  الرجل قال حال

اا) قاوم (( يلا:  قال بل الجهال أيها يا ، السفهاء اا ) تودد ولججم لهججم وتعطف
كفججار وهجم مجؤمن فهجو والكجافر المؤمن بين إخو ة ل لنه إخوتي : يا يقل
اا كانوا ولو قوم يقال أن ) ويصح) قاوم (( يلا لكن تعججالى اللججه قال ، كفار

اا قب:  وسلم عليه الله صلى الله رسول مخاطب نذ قك قو إه ((  قك إب لمن راو قاو قق لهن قو
دق قح رل ) اتبعججوهم) المرسننلين اتبعاوا قاوم (( يلا:  قال]66)[النعام:) ا

ما إلى دعوا الرسل هؤلء لن الصالح والعمل اليمان من إليه دعوكم بما
قملا:  تعججالى قوله وهو كلهم الرسل إليه دعت قو قتنلا ((  رل قسنن رر أ

رن ق قك إمنن إلنن رب قق
رن ٍءل إمنن لسنناو نل قر إح ي إإ إه لننناو رينن قل له إإ نننن قه ل قأ قلنن نل إإ قنننلا إإ ؟ بعججدها ) إيججش) قأ

إن(( لدو لب رع قفلا والعمججل اليمججان إلججى هججذا إلججى دعججوا فهم]25)[النبياء:)  
) ) المرسلين (( اتبعاوا الصالح
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دد) (( اتبعاوا  رن (( للول ) تأكي رم ل قم لك لل قأ رس لرا قي رج بالتباع المر ) كرر) قأ
اتبعججوا حججذفت ) ولججو) اتبعنناوا المرسلين (( اتبعاوا التأكيججد بججاب من

رن المرسننلين (( اتبعاوا:  وقيل الثانية رم ل قمنن لك لل قأ رسنن لرا قي رجنن ) لصججح) قأ
وهججي الخطججاب محججط هججي لنهججا للتأكيججد كججررت أو ذكججرت لكججن الكلم

:  وقال المرسلين يتبعوا أن بالخطاب الول المقصود
رن المرسلين (( اتبعاوا رم ل قم لك لل قأ رسنن لرا قي رجنن الججذي ) أي) (( مننن) ) قأ

دعون فإنهم والسلم الصل ة عليهم الرسل وهم ول يتخجذون ول النجاس ي
اا دعوتهم على يطلبون اا يعنججي أجججر أو يؤملججون لكنهججم ، النججاس مججن أجججر
اا يأخذون فل الناس من أما الجر الله من يرجون . أجر
اا يتخذون ل فهم الدعو ة هو للبشر للخيججر دللتهم وعلى دعوتهم على أجر
لا الله من والثواب الجر يرجون وإنما العججراب فججي محلها ) هنا) (( أجر

ن المفعجولن وهجذان أول مفعجول والكاف ثاني مفعول مفعجولي بجاب م
(( اتبعنناوا نعججم وأخواتهججا كفججى ؟ وأخواتهججا كفججى أو وأخواتهججا ظججن

رن المرسلين رم ل قم لك لل قأ رس لرا قي رج هؤلء أن هنا ) فبين) مهتدون وهم قأ
اا يسألون ل وهم ضلل على وليسوا هدى على الرسل دعججوا مججا على أجر

وأن للسججتئناف الواو تكون أن ) يحتمل) مهتدون (( وهم:  وقوله إليه
اا يسألوكم ل يعني للحال تكون تكججون أن ويحتمججل مهتدين كونهم مع أجر

قجال ثجم هجدى علجى أنهم الدعا ة هؤلء حال لبيان القرب وهو للستئناف
قملا:  " فقال ديتنهم عل ى أنت له فقيل: "  المؤلف قو ق ي ((  لبنند ل إل رع قأ

دينهججم علججى أنت للرجل قيل أنه من المؤلف قدره ) ما) فطرن ي الذي
ل لنن ي ومننلا مهتدون (( وهم:  قال الرجل يكون أن يجوز بل يتعين ل

: قججال كججأنه القججوم هججؤلء بججه المججراد أن ) علججى) فطرن ي الذي أعبد
التلطف باب من نفسه إلى أضافه لكن ، فطرني الذي تعبدون ل ومالكم

ال القرب هو وهذا الخطاب في عليججه دليججل ل المؤلججف ذكججره ما : لن أو
عليججه دليل ول النقل حيث من عليه دليل ل كان وإذا يستلزمه ل والسياق

الصججل ؟ وجججوده وإل عججدمه فالصججل يسججتلزمه ل لنججه السياق حيث من
ل : ومالكم يقول أن بدل بالدعو ة بالتلطف أبلغ قلناه ما : أن ثانيا ، عدمه

نفسججه إلججى المججر ) فأضججاف) (( وملال ي:  قججال فطركججم الججذي تعبدون
اا  تلفظ
يمنعني شيء أي يعني النكار بمعنى هنا ) الستفهام) ل ي (( ملا:  وقوله

: قال وهذا وحده تعالى الله أعبد أن
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عبادته من لي مانع ل أي خلقني فطرني للذي أتذلل ل ) أي) أعبد (( ل 
العبججاد ة أن لنججا ) تقدم) أعبد (( ل:  قوله كذلك وأنتم مقتضيها الموجود

اا محبة نواهيه واجتناب أوامره بفعل وجل عز لله التذلل هي وأن وتعظيم
الفعججال وهججي بججه المتعبججد وعلججى ذكرنججاه الذي التعبد على تطلق العباد ة

ابن تيمية السلم شيخ حدها هذا وعلى القوال أو النسان بها يتعبد التي
والعمججال القججوال مججن ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع : " اسم هي بأنه

"  والظاهر ة الباطنة
إذي(( وقوله  نل إن ي  ا قر قط الحكججم بيججن ليقججرن اللججه أعبججد ل يقججل ) لججم) قف

(( الننذي:  قججوله لن والججدليل الحكججم بيججن فقججل شججئت وإن والتعليججل
ضض) فطرن ي هو يكون أن فلزم الخالق هو أنه إذ المعبود هو لكونه ) مقت

قيلا:  تعالى كقوله وهذا المعبود قهننلا ((  دي لس قأ نتنننلا لدوا ال لبنن رع لم ا لكنن نب إذي قر نلنن ا
رم لك قق قل قن قخ إذي نل رن قوا رم إم لك إل رب كالتعليل خلقكم الذي فقال]21)[البقر ة:) قق

وحججده المعبود يكون أن فيجب وحده الخالق أنه فكما وحده بعبادته للمر
هججو أنججه ؟ مقتضججيها هو " ما مقتضيهلا الماوجاود: "  المؤلف قال ولهذا
وأن للعبججاد ة المستحق هو يكون أن فلزم خلقهم وابتدأ الخلق فطر الذي
والفطججر مر ة لول خلقني ) أي) فطرن ي (( الذي:  وقوله طيب ، يعبد

لد:  تعالى الله قال مر ة لول اليجاد بمعنى والبداع رم قح رل إه (( ا نل إر إل إط قفننلا
إت قاوا قم نس إض ال رر ل

ق لع:  وقال]1)[فاطر:) قوا إدي قب إت ((  قاوا قم نس إض ال رر ل
ق قوا

هججو سججبق مثججال هغير وعلى مر ة لول الخلق فطر فالذي]117)[البقر ة:)
اا الله وهججذا اللججه هغير تعبد أن أما المعبود هو ؟ إيش هو يكون أن فيجب إذ

قن ل (( وجججل عججز الله قال كما نعم مخلوق هو بل يخلق ل الغير لقناو لل رخ قي
لئلا ري رم قش له قن قو لقاو قل رخ المهججم ؟ هججؤلء بججدأ أنججه يصح فكيف]20)[النحل:) لي

؟ بمججاذا الحكججم قججرن أنه دعوته وحسن وحكمته فقهه من الرجل هذا أن
(( الننذي ) الججدليل) فطرننن ي الننذي أعبنند (( ل الحكججم ، بالججدليل
إه((:  قال  طيب) فطرن ي ري قل إإ قو قن   لعاو قج رر من قلنا ما يؤيد مما  وهذا)) لت

ل لنن ي (( وملا:  قججال خطججابهم في التلطف باب من لكن قومه يريد أنه
تخاصججمه أو تحججاوره الن صججاحبك تخججاطب ) كما) فطرن ي الذي أعبد
لججي مججانع ل كان فإذا ؟ المانع إيش يعني ، وكذا كذا أفعل ل لي : ما تقول
اا لك مانع ل فهو فيجازيكم الموت ) بعد) ترجعاون (( وإليه:  قال ، أيض
يجججازيهم لنه أشمل لكان : بعملكم قال " ولو  بكفركم: " المؤلف قال

المؤلف عبر فلو ، أسلموا إن بالسلم ويجازيهم عليه استمروا إن بالكفر
.  أولى لكان بعملكم : فيجازيكم بقوله
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لذ:  قال ثم إخ نت قأ قأ التحقيججق تقججدم الججذي مججا ، تقدم ما منه ) بالهمزتين) (( 
فنن ي تقنندم مننلا: " قججال ذلججك وتججر ك بينهمججا ألججف وإدخججال والتسججهيل
ل ) أي) (( أأتخننذ معنى فيكون النفي بمعنى استفهام " وهو أأنذرتهم

معنجى يفيجد فجإنه النفجي بمعنجى أتجى إذا الستفهام أن لنا سبق وقد أتخذ
أن يمكججن ل أنني يعني المتناع هغاية المتناع معنى يفيد هن ولكن التحدي

رن(( أتخججذ إمنن إه   إننن لة(( هغيججره ) أي) لدو قهنن إل اا)  آ : يقججول طيججب ) أصججنام
لذ إخ نت قأ قأ رن ((  إه إم إن لة لدو قه إل ، مفعججولين ) تنصججب) (( اتخذ أن ) معروف) آ

أن ويجججوز الول ) المفعول) (( آلهة و الثاني ) المفعول) دونه (( من
ويكججون آلهججة مججن الحججال علججى نصججب موضججع ) في) دونه (( من نجعل
اا الول اا أأتخذ أي محذوف المؤلججف عليججه مشججى الججذي هو وهذا آلهة أصنام
للا: "  لقوله رن((:  " قال أصتنلام إإ إن   رد إر لن لي قم رح نر كر ال لضنن إن ل إب رغنن يتننن ي لت قع

رم له لت قع قفلا لئلا(( زعمتموها ) التي) قش ري قش إن قول   لذو إق يريد آلهة  صفة)) ليتن
رن((:  قوله أن أي العراب في المؤلف إإ إن   رد إر لن لي قم رح نر كر ال لض إن ل إب رغ لت

يتن ي رم قع له لت قع قفلا لئلا قش ري ة صجفة الشجرطية الجملجة ) هجذه) قش ل يعنجي لله
(( شججفاعتهم تنفع لم بضر أرادني لو الله أن ؟ هو ما شأنها هذا آلهة أتخذ

إن ل رغ يتن ي لت رم قع له لت قع قفلا لئلا قش ري : إن وقيججل المؤلجف كلم معنجى ) هجذا) قش
: قججال ثججم آلهة دونه من أأتخذ أي اللهة هذه حال لبيان استئنافية الجملة

اا شفاعتها تغني ل استئناف اللهة هذه ما ولكن تنقذ ول الله دون من شيئ
صججفة نصب موضع في الشرطية الجملة فتكون أظهر المؤلف إليه ذهب
رن((:  قال ، للهة ؟ إيش إإ إن   رد إر لن لي قم رح نر كر ال لض اللججه يردن إن ) يعني) إب

كججان ولمججا الرحمججة علججى يججدل اسججم الرحمن لن الرحمن وذكر وجل عز
ذكججر المريججد عججن الرحمججة انتفججاء الناس من يفهم من منه يفهم قد الضر
إراد ة أن الججوهم هججذا الواهم يتوهم أو الظان يظن لئل الرحمن باسم ذلك
مججن يكججون قججد للنسان الضر إراد ة لن الرحمة تنافي للنسان الضر الله

قر:  تعالى الله قال ، النسان رحمة قه قظ لد ((  قسلا قف رل ير إف ي ا قبنن رل إر ا رحنن قب رل قوا
قملا رت إب قب قس إدي قك رينن إس قأ نتنننلا رم ال له قق إذي لينن قض إل رعنن إذي قب نلنن للنناوا ا إم رم قع لهنن نل قع قل

قن لعاو إج رر حميججد ة نتائججج لججه الضججر مججن النسان يصيب فما]41)[الروم:) قي
ا والعتبجار وججل عز الله إلى الرجوع وهي رن((:  قجال ولهجذا ججرى بم إإ  

إن رد إر لن لي قم رح نر كر ال لض إن ل إب رغ يتن ي لت رم قع له لت قع قفلا بشججيء تنفعني ل ) أي) قش
، مضججر ة دفججع أو منفعججة بجلججب للغيججر التوسط هي الصل في والشفاعة

عبججدوها إنمججا أنهججم عابججدوها يججدعي  اللججه دون من تعبد التي الصنام هذه
قن:  تعججالى الله قال كما الله إلى لتقربهم إذي نل قوا لذوا ((  قخنن نت رن ا إه إمنن إننن لدو
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قء قيلا إل رو رم قملا قأ له لد لب رع نل(( نعبدهم :  ما يقولون ) يعني) قن إإ قنلا   لباو ير قق لي قلنن ى إل إإ
إه نل قف ى ال رل وهججل لهججم لتشججفع يعبدونها أنهم يدعون فهم إذا]3)[الزمر:) لز
يتخجذوها لجم عبجدوها لنهجم ل الججواب ؟ صجحيح الظجن هذا أو الوهم هذا

إل لهججا التعبججد عنججد قلججوبهم فججي يخطججر ل ولهججذا هغايججة جعلوهججا بل وسيلة
: الججذي يقججول لكججن وجججل عججز الخججالق وينسججون الصججنام هججذه تعظيججم

أن أجججل من الصنام هذه يعبدون أنهم دعواهم على ا بناء يعني زعمتموها
إن ل ((:  قال ، لهم تشفع رغ يتن ي لت رم قع له لت قع قفلا لئلا قش ري إن قول قشنن لذو إقنن )) ليتن

بججه اللججه أراده الججذي الضججر مججن أو الهلكججة من ؟ شيء أي من ينقذون ول
.  هذا على الكلم بقية الله شاء إن ويأتي
قء:  وتعالى تبار ك قجلا قو رن ((  قص ى إم رق إة قأ قتن إدي قم رل مل ا لج قع ى قر رسنن قل قي قيننلا ققننلا
إم راو لعنناوا ققنن إب نت قن ا إلي قسنن رر لم رل لعنناوا* ا إب نت رن  ا رم ل قمنن لك لل قأ رسنن لرا قي رجنن رم قأ لهنن قو

قن لدو قت ره قء ، الصججف في تقدم ، شوية اقرب  ،)) لم قجننلا قو رن ((  قصنن ى إمنن رق قأ

إة قتن إدي قم رل مل ا لج قع ى قر رس  ؟ عادل يا الرجل هذا ) من) قي
: ..... الطالب
 ؟ الله كتاب في المبهم يسمي أن يحاول من في رأيك وما : نعم الشيخ

: ..... الطالب
مججن لكججن المبهججم ذكججر حكججم هذا ، صح هذا يكذب ول يصدق : فل الشيخ
 ؟ المبهم بيان في نفسه ويتعب يحاول

: ..... الطالب
.  المبهمة الشياء معرفة محاولة يعني : طيب الشيخ

:  وجهين من لقومه الرجل هذا نصح : بيان الكريمة الية فوائد ومن
) .) المديتنة أقص ى من (( وجلاء بعيد مكان من جاء : أنه الول الوجه
انتهاز للنسان ينبغي أنه منه فيستفاد يسعى يشتد جاء : أنه الثاني الوجه

اا فيقول يتوانى وأل ومناصحتهم قومه إنذار في الفرص إليهججم أذهب : هغد
والموعظججة بالنصججيحة المبادر ة يعني ، ذلك أشبه ما أو النهار آخر في أو ،

. تشاهدون كما الرجل هذا من
أن قبججل بالنججذار يبججادر أن للنسججان يجججوز : أنججه الكريمة الية فوائد ومن
) أمرهججم) (( اتبعنناوا:  لقججوله ذلك إلى الحاجة دعت إذا مقدمة له يقدم
تت لم المر أول من . ذلك تستدعي الحال لن للقبول تهيئهم بمقدمة يأ

اا ومنها (( يننلا:  لقججوله الغير دعو ة في القول في التلطف ينبغي : أنه أيض
للنسججان لن ؟ لمججاذا ، نصججحه وقبججول إتبججاعه يستوجب هذا ) فإن) قاوم
اا . قومه على حدب
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اا الكريمة الية فوائد من طيب ل والسججلم الصل ة عليهم الرسل : أن أيض
اا النججاس يسججألون : لقججوله والهدايججة الدللججة مججن بججه أتججوا مججا علججى أجججر

لا يسألكم ل من (( اتبعاوا ) .) أجر
اا فوائدها ومن قبججل للقبججول المججوجب الوصججف يقججدم أن ينبغججي : أنه أيض

: قال فهنا للقبول المفضل الوصف
قبججول وجججوب يقتضججي وصججف ) والرسججالة) المرسننلين (( اتبعنناوا 

 المرسل
لا يسألكم ل من (( اتبعاوا  . الكمال باب من ) هذا) أجر

مججا أخججذ عن يترفع أن وجل عز الله إلى للداعية ينبغي : أنه فوائدها ومن
إذا ميزانيته تنقص ربما لنه أعطوه وإن حتى الموال من الناس أيدي في
الصججل ة عليهججم الرسججل لن ومججوعظته دعججوته أجججل مججن يعطججى مججا قبل

اا الناس يسألون ل والسلم ان ل أجر ه المقجال بلسجان ول الحجال بلس وب
يقجوم قل قد الن لله الحمد كان وإن الناس بعض يستعمله ما قبح نعرف
حاجججة فججي أنججا : إني قال انتهى فإذا بليغة تكون قد موعظة الناس ويعظ

 للجر للدنيا الن الموعظة صارت ، ذلك أشبه وما عائلة وصاحب
العلججم تعليججم علججى الجججر أخججذ يججوز ل أنجه هججذا مججن يسججتفاد هل طيب 

الججدعو ة عنججه الخذ يجوز الذي  الذي ل يقال أو ؟ الرسل لطرق لمخالفته
علججى الججدعو ة لوججوب عليهججا الجججر أخججذ يججوز ل هججذه وجل عز الله إلى

خججاص تفهيججم وإلى تعب وإلى معانا ة إلى يحتاج الذي التعليم أما النسان
مننلا أحق ( إن:  والسججلم الصججل ة عليججه النججبي قججال وقد به بأس ل فهذا

لا عليه أخذتم  ) الله كتلاب أجر
بيججت من رصد أخذ يجوز ل أنه الية من يستفاد هل أو منه يفهم هل طيب
عججن التنججزه أن لشججك ولكججن ل يعنججي يستفاد ل ؟ والرشاد للدعو ة المال
مججن ول وجججل عججز اللججه إلججى يججدعو يججذهب النسججان كون يعني أولى ذلك

اا وأشجد الخلص إلجى وأقجرب أفضجل هجذا أن لشجك الحكومجة فجي وقعج
ذلججك يلقججي تعججالى الله لن يأخذ لم أنه يعلموا لم وإن حتى الناس نفوس

لججم وإن الججداعي أو الناصججح هججذا مججن القبججول يلقججي أي الناس قلوب في
اا يأخذ ل أنه يعلموا . شيئ

حججال النسججان يججذكر أن الدعو ة طريق من : أنه الكريمة الية فوائد ومن
) فهنججا) مهتدون (( وهم:  لقوله قوله قبول يوجب بما بوصفه الداعية

)) المرسننلين (( اتبعاوا ، الججدعو ة أول في قولهم قبول يوجب ما ذكر
. ) طيب) مهتدون (( وهم:  قوله في آخرها وفي
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اا الكريمة الية فوائد ومن يكججون أن الله إلى دعا من على يجب : أنه أيض
اللجه إلجى يجدعون فهجم الرسل وصف هو هذا لن علم وعلى بصير ة على

اى على تعالى أكججثر يفسججد قججد فججإنه هججدى هغير على يدعو من وأما منه هد
ال الحججرام الشججيء يجعل ربما علم هغير على يدعو الذي لن يصلح مما حل

اا والحلل .  والعقيد ة الدين في فساد بذلك فيحصل يدري ل وهو حرام
اا الكريمة الية فوائد ومن الننذي أعبنند ل لنن ي (( وملا:  قوله : في أيض

إلجى الشجيء يضجيف أن للنسجان بجأس ل : أنجه فوائدها ) من) فطرن ي
اا الفججرض سبيل على نفسه الننذي أعبنند ل لنن ي (( وملا:  لقججوله تلطفجج

ة الله دون من أتخذ لم أنني فرض على ) يعني) فطرن ي الجذي فمجا آله
. وحده وجل عز الله أعبد أن يمنعني

(( الذي:  لقوله العباد ة في الخلص وجوب إلى : الشار ة فوائدها ومن
بالعبججاد ة يفججرد أن فيجب الخلق بفطر منفرد تعالى الله ) فإن) فطرن ي

اا تخلق اللهة أن أحد يدعي فل اا تعطى أن يجوز ل إذ التي العباد ة من شيئ
. الله وهو يخلق من ؟ هو من بها يختص
: لقججوله علته أو بدليله الحكم قرن والتعليم الدعو ة كمال من : أنه ومنها

)) أعبنند ل لنن ي (( ملا:  لقججوله كالتعليل هذا ) فإن) فطرن ي (( الذي
(( ومننلا:  قججوله ) إلججى) اللننه أعبد ل ل ي (( ملا:  قوله عن عدل ولهذا
لوجججوب والتعليججل كالججدليل هججذا ) ليكججون) فطرن ي الذي أعبد ل ل ي

:  تعالى قوله الية هذه نظير بالعباد ة وتعالى سبحانه إفراده
قيلا قهلا ((  دي لس قأ نتنلا لدوا ال لب رع لم ا لك نب إذي قر نل رم ا لك قق قل يقل ولم]21)[البقر ة:) قخ

كالتعليججل ذلججك ) ليكججون) خلقكننم الذي (( ربكم:  قال بل الله اعبدوا
كثير. والسنة القرآن في وهذا عبادته لوجوب

بعججد والخججوف الحذر به يكون ما ذكر ينبغي : أنه الكريمة الية فوائد ومن
(( وإليه:  لقججوله والحججث الججترهغيب أو الرهغججب فيججه يكججون مججا يججذكر أن

عججز الله إلى ؟ من إلى كله وأنه وانتهاءه الخلق ابتداء ) فذكر) ترجعاون
الننذي أعبنند ل ل ي (( وملا الول التعليججل بيججن الفججرق نجججد وهنججا وجل

نفسججه إلى ذلك أضاف إنما قلنا كما لنه أرجع وإليه يقل ) ولم) فطرن ي
اا أضافه لكن قومه يعني وهو اا تلطف ل : أنا يقول فكأنه ، طيب لهم وتوبيخ
 ترجعون وإليه هغيره معه أنتم تعبدون فلماذا فطرني الذي إل أعبد

لذ:  وجل عز قال ثم إخ نت قأ قأ رن ((  إه إمنن إننن لة لدو قهنن إل بيججان فيججه آخججره ) إلججى) آ
هنججا بالسججتفهام المججراد لن آلهججة الله مع يتخذون للذين والتسفيه النكار
. لهؤلء والتوبيخ والتسفيه النكار
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اا ينبغي : أنه فوائدها ومن لذ:  قججال لنه بالتعليل الحكم قرن أيض إخنن نت قأ قأ  ))
رن إه إم إن لة لدو قه إل رن آ إن إإ رد إر لن لي قم رح نر كر ال لض ل اللهججة فهججذه آخججره ) إلججى) إب
ول عنهججا عججدل مججن تضر ول عبدها من تنفع ل فهي تدفع ول تضر ول تنفع
رن(( :  وجججل عججز الله يقول ، واضح الغير ضرر عابديها عن تدفع إن إإ رد إر لي

لن قمنن رح نر كر ال لضنن إن ل إب رغنن يتننن ي لت رم قع له لت قع قفلا لئلا قشنن ري ل الن ) فهججم) قشنن
يضججرون ول عابديهم ينفعون ل اللهة أي وهم الغير ضرر دفع يستطيعون

اا تجلججب ل بنفسججها قاصججر ة فهججي عبادتهم عن عدل من اا ول نفعجج ول ضججر
اا عبادتها فتكون عابديها عن الضرر تدفع . خسران
مننن (( أأتخننذ:  لقججوله إله فهو معبود كل : أن الكريمة الية فوائد ومن
إل يكججون ل وهججذا حق فعبادته العباد ة يستحق كان إن ) لكن) آلهة دونه
فعبججادته اللججه سوى من وهو العباد ة يستحق ل كان وإن وجل عز لله لمن

قك ، باطلة وألوهيته باطلة إل قذ نن ((  قأ قه إب نل قاو ال دق لهن قحن رل نن ا قأ قن قمنلا قو لعاو رد قين
رن إه إم إن قاو لدو لل له إط قبلا رل .]62)[الحج:) ا

يننردن (( إن:  لقججوله للججه الراد ة : إثبججات الكريمججة اليججة فوائججد ومججن
إلى تنقسم أنها عليكم خافية هغير وجل عز الله ) وإراد ة) بضر الرحمن
بمعنى التي : هي الكونية فالراد ة ، شرعية وإراد ة كونية : إراد ة قسمين
اا يكون أن يلزم ول المراد وقوع فيها ويتعين المشيئة . لله محبوب
المججراد وقججوع فيهججا يتعين ول المحبة بمعنى التي : هي الشرعية والراد ة
اا يكججون أن ويتعين يردن (( إن:  قائججل قججال إذا ، وجججل عججز للججه محبوبجج

علججى شججر الضججرر أن لشججك شججر ؟ خيججر أو شر ) الضر) بضر الرحمن
( الشر:  وسلم عليه الله صلى قوله وبين هذا بين نجمع فكيف النسان

الشججر يقججل لججم وسججلم عليججه الله صلى النبي أن الجواب  ؟) إليك ليس
الشججر يريججد قد وجل عز  والله) إليك ليس ( الشر:  قال بل منك ليس
الفججرق فاهمين أنتم فعله في ل مفعوله في فالشر خير للشر إرادته لكن

لكججن الشر وقوع أو الشر الله يريد فقد الفعل في ل المفعول في الشر ،
يفججرق ولهججذا ، اللججه إلى الشر نسبة نفت المصلحة هذه عظيمة لمصلحة

الشججر أن بمعنى الشر منه يقع وجل عز فالله إليك والشر منك الشر بين
وكل حججاش شججرير اللججه : إن ويقال إليه ينسب أن أما مفعولته في يكون
لال وانظجر ، محمجود ة وهغايجة لحكمجة كلجه فعلجه لن مستحيل فهذا إلجى مث

.  للصحة بالنسبة شر أنه فلشك مرض النسان أصاب إذا المرض
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